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Protokół z III posiedzenia Komitetu rewitalizacji

W dn. 18.08.2016 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej odbyło się
III posiedzenie Komitetu rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 13 z 19 członków Komitetu, pracownik
Urzędu Gminy Pani Anna Kopeć oraz Pan Rafał Graczkowski z firmy Graczkowski Dotacje Sp. z o.o..
Na wstępie Przewodniczący Komitetu Pan Edmund Wykrota przywitał członków Komitetu
rewitalizacji, Pana Rafała Graczkowskiego przedstawiciela firmy opracowującej Program Rewitalizacji,
Panią Annę Kopeć - pracownika Urzędu Gminy. Przewodniczący odczytał program spotkania, zapytał
członków Komitetu czy przyjmują program III posiedzenia Komitetu. Program został przyjęty.
Następnie Pan Wykrota przekazał głos Panu Rafałowi Graczkowskiemu, który swoją wypowiedź
rozpoczął od przedstawienia Harmonogramu naborów wniosków o dofinasowanie dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2016. W trakcie prezentacji najwięcej
uwagi poświęcono konkursom z działań: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Odnośnie działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Pan Rafał Graczkowski
przedstawił kryteria punktowe, które będą stosowane przy ocenie wniosków:
- kompleksowość zaplanowanych w projekcie działań przyczyniających się do rozwiązywania
problemów społecznych na terenie rewitalizowanym (maksymalnie można otrzymać 16 punktów jeśli
projekt rozwiązuje problem w 4 sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno4unkqonałnej
i technicznej),
- wpływ projektu na obszar rewitalizowany (punktowane będzie min. zwiększenie potencjału
gospodarczego, turystycznego),
- stopień kompfementarnośct oraz liczba partnerów zaangażowanych w projekcie (6 punktów
może otrzymać projekt realizowany przy współudziale partnera/partnerów z sektora MŚP),
- wpływ projektu na tworzenie nowych miejsc pracy,
- obszar realizacji projektu,
- zorientowanie projektu na efektywne wykorzystanie energii,
- strategiczne znaczenie projektu dla danego obszaru,
- realizacja projektu za pomocą formuły konkursu architektonicznego, architektoniczno urbanistycznego lub urbanistycznego.
Następnie Pan Rafał Graczkowski poinformował, iż wyznaczając obszar rewitalizacji najłatwiej
jest wyznaczyć jeden punkt i wokół niego zakreślić strefę np. w obrębie 500 m i w tym obszarze liczyć
mieszkańców. Jeśli do Programu Rewitalizacji zostaną wpisane drogi, wówczas należałoby liczyć
mieszkańców całego sołectwa.
Kontynuując swoja wypowiedź Pan Graczkowski poinformował, iż w lipcu odbyło się sześć
spotkań z mieszkańcami 13 sołectw, podczas których powtarzającą się propozycją przedsięwzięć było
zagospodarowanie terenu obok Gminnej Biblioteki Publicznej (sołectwo Czerwona Górka) i terenu
obok zalewu Jaśle.
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W kolejnym punkcie spotkania Pan Graczkowski przeszedł do omówienia propozycji
przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach w rozbiciu na działania w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno - przestrzennej, technicznej.

Poinformował, iż przy

każdym projekcie należy wykazać nazwę projektu, podmiot realizujący, zakres realizowanych zadań,
lokalizację, szacunkową wartość. Projekty muszą być podzielone na listę podstawową i rezerwową.
Na zakończenie 2 -godzinnego posiedzenia Pan Graczkowski poinformował, iż w związku
z trwającymi pracami nad Programem Rewitalizacji, członkowie Komitetu zostaną powiadomieni
o terminie kolejnego posiedzenia. Na tym spotkanie zakończono.
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